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Mısır hududundan Trablusgarb'a uzanan sahil yolunu ve Elagehlla, Mersa Berga ile 
Misurata'yı gösterir harita 

Iran faciası 
1 

Ticaret Vekilinin nutku 
Komşumuz lran çetin zorluk-

lar içinde çırpınıyor. Genç Şehhı
§ah tahta çıkarıldığı gündenberl, . 
memleketinde demokrat bir ida
reye doğru adımlar atmak, hoş
nutsuzlukları kaldırmak., halla 
hükümete daha fazla ısındırmak 
istedi. Bu gayretlerin ne dereceye 
kadar tesiri olduğunu henüz bil
nıiyoruz. Harb, komşu memleket
ten sıksık haber almamıza engel 
oluyor. Tahtını, vatanını bırakıp 
Ritmek zorunda kalan Riza Şah 

BU SENE DAHA FAZLA 
ARAZi EKiLDI 

ithalat ve ihracatımızda 
çarpan fazlalık var 

•• goze 

rt id Ankara 14 - Ticaret Veklll Dr. 
Pehlevintn otok1·atik ve se a- Behçet uz, tasarruf ve yerli mallar 
re seklinden doıtan, ve hürriyete, haftası münasebetUe bu e.qam rad.
adalete aykırı göıii.len şahst re- yode. blr nutuk söylemiştir. Vekil nut
llmin znrarlarile, Iranın o devir- kuna. şu suretle başlanuft;ır: 
deki ilerleme hareketini karşıl~- cıs üncll tasarruf va yerli mallar 
tıno ö1cecek bilgide de değiliz. haftasına gtrolğlnılz IJU sırada, lk1ncl 
Yalnız, komşu ve dost memleke- cihan harbinin yıkıcı, kanlı ve deh. 
tin birçok sahalarda yeniliğe doğ- şeUl MdJselerlnln devam ettJA1ni gö
ru gittiğini, yollar yaptığını, rilyoruz. Bu bUyllk hldisıelerln dıı. 
nıektepler açtığını, modem bir şmda kalına.mız blr teea.dllf eseri. de
ordu kurmaya calı.ştığını ve bil- ğUdJr. 
bassa sosyal işlerde medeni gö- Bu sllkOn ve huzura. mlllete bat 
rüc;l 11 h6.kl olmnya başladığı- olan ve baılığmda haklı b,r 111!'Ur, 

e n m . duyduğumuz az.iz 1n&ıtı'ntın uzat 
nı f~ILıwır nlmvor ve sevinıyor- gört\şlll, temklnll ldare& ve alyıuetiy. 
dul· le kavuşmuş bulunuyoruz. 

Romc;u •k rr.enfaatıeri ve de- Mazhar olduğum~ bu nimetin şllk-
rln dostluk duygularlle birleşik ranını fert ve millet halinde, iher ır.a
oldu~umuz 1randa, en !azla tak- mandan da.ha büyük blr az1nı ve he
dir ile gördür,ümüz şey, onun da yecan Ue çalışarak ödemeliyiz,• 
Türkiye gibi sulhe bağlı olması, Veldl bundan aonr& dem.ittir ttı 
bütün 1?avretlerin1 iç düzeltmt'le- cYurtttıJlanm; 13 1hlc1l tasaıTUf 
re revirmesiydi. Bu bakımdan hafsatı münaseıbetUe ulusal ekonomi 
Saadab?d andlaşmasına, Şarlan ve arttırma kurumumuzun hazırladı.
o tarafında sulhu koruyan bir ve- ~ bu kıymetll fırsattan 1stıtade Ua 
Sika olaralc büyük ehemmiyet size bugünkü ikttsadl durumumuz-
\lerdik. dan bahsetme-k isterim. 

Dr. Behçet Uz 
---·----

Ticaret Vekili Ege 
mıntakaıına gidiyor 

• 
Ankara 14 (A.A.} - Ordu 1ht1-

yaçlan tçln ve eablt gelirlilere 
tevzi edllmeııt Ozere nebatı yağ
lardan yüzde on befln1n el kona
rak bedeli mukabUJnde, yüzde 
on 1kl. buçuR"tınun da muamele 

vergisl karşılığı olal'ak alınması 
kararl~ınlmıt ve bu tşln teşkl
lA tlandınlma.sı vazifesi. İzmir in
clr va Uzüm tanm sa.tıo koopera.
tJtlerl btrııtı Ue buna yardımcı 
olarak 9A''Pcak diler kooperailf
lere verllmlfU,. 

Haber aldıRunıza g5re, Tlca.ret 
Veklll doktor Behçet Uz, bu ya.ğ
lann toplanması, depola.runaaı iş
Ierlni t.et.ktk etmek üzere yakın
da Ep mıntatuına gidecektir. 

Yazık ki sulh içinde . vaşamak (De\•amı sahife 2, sütun 8 da) 
Jster,ine raimen harb, Irana ya- ------------------------

raınadı. Politika değişikliklerin- Varlık ver gı· s ,. den sonra türlü sarsıntılar şimdi 
bll zavallı ınc>mleketi'n rahatını 

Mükellefiyeti yerine getirmiyenler 
amme hizmetlerinde ne suretle çalışa
caklarına dair talimatname hazırlandı 

kacınvor, zorluklarını arttırıyor. 
'Yer ver patlak veren ayaklanma 
Ve sovgunculuk hMiselerindcn 
sonra gecen hafta Tahranda hay
li gürültülü kargaşalıklar oldu. 
l3inlerre hnlk Parlementoya gir
diler, dükkanları yağma ettiler. 
Bu avaklanma sllfth kuvvetile 
bastuıJdı. Tahrandan gelen ha-- Ankara t 4 - Varlık vergisi ile miayon bugiln l>ileden ıonra tol>'" 
berter bu halk galeyanına kıtlı- mükellef tutulanlardan bu mükolle- lanmlf ve bu talimatname eaaalarını 
ğın ve açlığın sebep olduğunu, fiyeti yerine getirmiyenlerin ne ıu- tesbit e~tir. . .. 
~e haI~a kamyonlarla yiyecek da- retle i.mme hizmetlerinde çahıtın- Verp borcunu ödemek. ıçı'?- para 
~tıldıguu bildiriyordu. Demek Iacaklarını tesblt eden bir talimatna- :rerlM P'YTI menkul v~nlebılecek
ln Tahranda bile halk tam rn!na- me bazırlanmuına bqlanmııtır. Ma- tir. Hazine bu gayrı menkulleri Em
slle ne kalmış, en san hareketlere Jiye müıtetar.-ıın riyuetinde Nafia. li.k hankaaına aatacak, bu •u~etl.e 
cesaret etıntşttr. İktisat ve diğer alakalı Vekaletler gayn menkuller paraya çevrılmıı 

Hic şüphe yok ki her memleket mümessillerinden mürekkep bir ko- olacaktır. 
gibi İro.n da harbin darlık tesir- 1111111111nıııııınınııııınnıııııııııuuıınnmımmı.,...uınnun111111111nıın11ımaı.-•-111uınınınııuııııııım 
Ieri nltrndnct.ır. Fakat anlaşılıyor 
ki orada arlık, hiç bir memleket
te gfü'iilmeven dereceyi bulmuş, 
hükumet tedbir almaktan ftc1z 
kalmıştır. 

Bu acıklı durumda harbin et
kisi ne olursa olsun İranın bu 
hhlJere dilsmesinin asıl sebebi 
yabancı lş~ll altında olmasıdır. 
İran bir bur,uk yıldır İngiliz ve 
Sovyet işgalinln ağır Yiikünü ta
şıyor. O zamandanberı memle
kette otorite bozuldu, türlü te
sir ve nüfuzlarla birlikte anarşi 
başladı, nihayet kıtlık ve açlık 
basgösterdf. 
Düşman işgali altında inleyen 

nıemleketıerin hAllne şaşılınıyor
du. Dostça ve sulh içhıde IJgaıtn 
doğurduğu felakete de zavallı 
İran örnek oldu. İşgal de olma
saydı İran gene bu zorluklarla 
pençeleşecektl i~-Oiasına - doğ
ru da olsa - hiç kimse inandın
!amaz. Neye yaradı, bilmiyoruz, 
fakat bu örneği vermemek ger~ 
tı. 

Necmeddin Sadak 

~::==================== 

Irak Kıral naibi 
Mısır'a gidiyor 

Londra 15 (AA.) - Irak kıral 
haib: E.mtr Ahdülilah, yakında Mı
lln ziyaret edecek ve Mıaır hükU-

TÜRKÇÜLER 
Rqa~ Nl.İri Oüntckin'in CB~U!t Suçlul>, 
otuz Türkkan'ın (Milllyetslzll~e doğru!}, Dr, 
M. Hütı'nm (Kan çeker 1 > ma.Jcalelertnı, Gök -
.Börtı mecmua.sında okuyacaksınız! 

Karikatür: tM1llh lerı Ve daha blrçok de
~rll makaleler. §lirler ve roman. 3 üncü sa11sı 

çok_zengln bl.r şe.kllde buglhı çıktı! ~. 

Bahfbl: Necmeddhı Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

TELGRAFLAR • BU SA.BARKI 

Sekizinci lngiliz ordusu 
Libya' da hızla ilerliyor 

Rommel kuvvetleri acele çekilmektedir. 
Müttefik tayyareleri bunları takip ediyor 

Lon4ra 11 (A.A.) - Seldz1Dcl ordu --------------.ı. lerini azimle tutmakta ve aaldırma
IJbya'da llerl hareketine devam ile y . G• 'd ğa hazırlanmaktadır. Şimdilik yalnı& 
Romınel JrunetJerinl taJdbed1yor. Be- eni ine e ketif faaliyeti vardır. Müttefik uçak-
ktzı.ncı orou yedl buçuk haftada 1100 lan Turıuı ve Bizerte ile Sfaks'a 
kllometre Uerllemlş. düşmanın mayın müttefiklerin bir akınlar yapmı~tır. 
tarlalanndan, müstahkem hatla.nn-
dan geçmiş, mihver kuvvetlerlnl Mısır 
ge.rbl çölünden, Slrenalkada.n at
mıştır. Ş1md1 Trablua ve Şimali Af
rlka'dan tard safhası gelmiştlr. 

Hav& kuvvetleri. acele çektlen mlb... 
ver k.ıta.ıannı devamlı surette tazyik 
ediyor. Mihver nakliye vasıtalarm-

muvaffakiyeti 
• 

Buna müıtehkem mevkii 
Japonlardan alındı 

Mihver'in gemi kayıbı 

dan duman aütunlan çıkmaktadır. __._ 
Avcı uçaklan alçalarak dil§manı top 

Londra 15 (A.A.) - Şimali Af
rika harekatı başle.dığı zamandan
beri Mihverin 1 kruvazörü batırıl
mıı, 4 kruvazörüne isabet olmuf" 
tur. 1 muhribi muhakkak, 1 muhri
bi muhtemel olarak batırılmış, 1 
muhrip ağır hasara uğramıı, 3 muh
rip de isabet almı~tır. 9 ticııret ge
misi muhakkak, biri muhtemel ola
rak batın nış, 5 gemi hasara uğra
mı~. 4 gemiye isabet olmuştur. 

ateşine tutuyor, Mihver avcılarının Loıidra 15 (A.A.) - Uz.ak 
mukavemeti zayıftır. İlk karşılaşma- Doiuda Yeni Gine adasının 
da bunlar 8 u~ak kaybet.ml§lerdtr. Papua kıanunın timal doğu 58-

Rommel aüratle çekiliyor hillerinde Japonlann elincie kal-
Kalıire 15 (A. A.) _ Reuter mıt olan son müstahkem mevki 

ı Buna. müttefik kuvvetler tara- Mihver Trablus'tan ajansının muhabiri bi diriyor: Rom- fmdan zaptedilmittir. General 
mel kuvvetleri •üratle çekiliyor, •e-- Mac Artbur karargahı tuafın- çekilecek mi? 
kizinci ordu .ahil boyunca ilerliyor. dan bu sabah -.rec:Iilen bir teb- Londra 15 (A. A.) - Reutcr 
Rommel, Elagehila'daki mevziler- •=~. bu haberi bildiriyor. ajansının askeri muharriri yazıyor: 
de tutunamıyacağtnı anlamıı ve çe- u.g Rommel"in mümkün olduğu ka-
k.ilmeğe karar verıniıtir. Nereye ka- Japonlar buradaki kuvvetle- dar kuvvetlerini çekmek ve Trab--
dar ç~ileceii belli değildir. Takibi rini takviye İçin nevmidane ça- lusgarbı trunamile terketmc:k niyt..._ 
güçleıtirmek için setir kıtalan bırak- lqmqlardır. Son 1rönden:likleri 2 tinde olması ihtimal dahilindedir. 
mi§ ve birçok yerlere maynlar dö- kruvazörle 3 muhrip müttefik Bun~la beraber, bu iş, Şimali Af-
~miıtir. hava kuvvetlerinin taarruzuna uğ- rika harb sahasındaki deniz ve hava 

Şimdiye kadar mühim çarpııma ramıt, harb gemilerine isabetler kuvvetlerimizin göste.rmekt~ olduk-
olmamıştır. obmıf. tatlar batınlmıt, bu ıu- lan faaliyet ve cüretl:.arlık karşısın-

Londra 1 S (A.A.) - Elagehila- retle bu son tetebbüı de netice- da. pek kolay bir iı olmıyacaktır. 
da bir miktar Alman ve İtalyan esiri ıis blmııtır, Bu hadiselerin Tunustaki hareketler 
alınmlfbr. Romml"l, FJRıehila'dan üzerindeki akisleri her halde pek 
gizlice çekilmiıtir. Son gilnlerde ,. d . mühim olacaktır. Çünkü, Tunusun 
İngiliz hücumundan bahsetmesinin dağıftılrııtr~. d Bun;:~ .... g~~ evl cenup hududuna kuvvetli bir ordu
bu çekiüti gizlemek maksadile ol~ ye aa ıye~ en lbaba :Jmdet ?d" nun varması ve Trablusgarp liman 
duğu anla~lm1ştır. :tiııtır.h ~İe l ~~x.. 1 '\ - ve hava alanının ele geçirilmiş ol-

Tunus'ta eti mu are e er 0 a.....,.., an aıı ı- ması, müttefiklere Bizerte ve Tuı::ıuı 
Lond 15 (A.A.) _ Tunuata yor. dolay1annda bulunan Alman kuv• 

Mecezelbab'ın §İmal doğusunda mo- Londra 1.5 (AA.) -. Birinci o: vetle.ı:t üzerind ki baskı.yı fazlalaştır• 
törlü bir Alman kolu topçu ateıile du Tunusta Mece:ıelbab dald mevzı- mak ımkanın1 verccektır. 

Habeşistan 
Mihver devletlerine 

harb ilan etti 

J.ondra 16 (A.A.) - Ha.bet hükO.. 
metı, Almanya, İtalya ve Ja.ponya•ya 
he.rb Uln ~tir. .Ad.lsa.baba'dan 
Habe§lstan'm Londra aeflrine gelen 
blr tel.gratta bu haber blldlı1lm1ştlr. 

Rusyada 
İki taraf da tiddetli 

taarruzlarda bulunuyor 

B. Laval dün kati 
beyanatta bulundu 

"icap ederse kendimi halkın efkarile 
bağlı saymıyacağım,, diyor 

Vleb7 15 (A.A.) - Salllıt,.etll ma.h- beraber fhndlye kadar bwıu t.ey1t 
tuıeroen blldlr1lıdltlne g6re Laval'ln eden hl.ç blr haber alınmamıştır. Re1.t 
bugün meçhul blr aemte ~et et- Laval'ln bu münasebetle tcvd1 et
mesi muhtemeldir. Lava! Kazetecııe- meyi diişündiiğü sarllı teklltler ezcüm
re demlftlr kl: le kendJslne verllen tam sa!dhlyet-

(,.Yolumun üzerinde Fransa'yı kur- lerln, haasat.en belirtmiş olduğu giht 
tannaıte. mll.nt olacak her şeyi de- hlç blr §eyle yolundan donmesln& 

Londra ııı CA.A.) - Ruslar orta. vıreeeğtm. sız parllmento muvaffa- hakikaten mlisande edl:> ctmJycc"f:'l
cephede yeniden taamızda bulun- kıyetıerUe tanınnuş b1r Lava! btllt- nln nnla.şılmasmda mlhCk taJJı tcş
muşlar, Voranl!l'Z'de .Aiına.n mevzi- sınız. Bugün ortada ~ka blı' Laval kil edecektir. • • 
lerlne hücum ederek bi~a.o tepeyi vardır. Fransa'nm sel~etJ namına B. Laval Alman zaferını 
alıru4lar, Tuapse'de yer kazanmışlar- arkamı çevirmek llzırn gelirse ken- temenni ediyor 
dır. dlmi halk efkArlle bağlı aaymıyaca- . 

Sta.l.1ngrad Fabrikala.r mahallesin- ğım Bu bir din muharet>es1dlı. AI- Vicby 14 (A.A ) - Vıchy rad-
de Rualar t,eoebbtl.!tl hlll ellerinde m~ zaferl dlnlmlz1n kom11nlmı için- yoıunun bildird'ğine göre, M. Laval 
tutuyorlar. Alınanlar birkaç blok- de ootuıma.sma mlnt olacaktır. gazetecilere <lemiftir iti: cHiçbir 
havzdan atılnuftır Rzev ve Vellkl Amerllcalılar bllh..- Fu'ta, ingt- tüpheye mahal bırakmadan eöyliyc
Luki tnıntablarlle 8t&llngrad'm ıarw llz'l•r Oezaytrd• bulunuyorlar. Dar- bilirim ki, Almanlaruı zaferini ve 
bmda Jmmeıı kufatılan Alman kuv- lan da oradadır. Anglo _ 9abonlara memleketimin bolıeviklik tehdit ve 
vetJerl etrafında çember daralıyor, ta.rp yaptıklanndan sonra onla.re. lfetine bir darbe indirmek fuaatım 
Don llt Volp. arumda l1kı'8ıı Al- hlzme' meeburi19Unde bulunU}'Or. Bu kazanmuını iatiyorum.> 
man ttbnenlertnhı 'V'Zf3'etl daha gtıç- sukut eot tecldlr.• • 
tür. Bunlara ta.nare Uı mallJeme Pan~'te bomba patladı 
gönderlllyor. Lonc1ra H <AA> - Fransız hWtO- Londra 14 (AA ) - Brit.: Mo .. 

Stallngrad'ln f1ma1 batısında Al- met reımnm mtler'ı cenbmda ya- k ..L. .: • Mo 
man htıcumlan bot& gltmlftlr. l'ak&t kında kend1sile görtıııpnetc Qmldtnde ova r~"":Yoı~na ~ore, Panste o.-
cenup doluda b1r nottada. Ruata.n olduRu hakkında imalarda bulunma.~ martre da btr sınemrda plltlryan 
blr m1ktiU' prt atmata muvatfl.k ol- aı BerHn &yut mahfillerinde hara- bomba yüziinden, 100 kadar Al-
mtlflardır. retli tefsirlere yol a~. Bununla man subay ve eri ölmü~tür. 

Berlln radyosunda haftalık konut- ----=--=----==-==-=-==-==-====-=====
ma.sım yapan general Dltmar, Rus-
lann tanJc Dı~tıannm ~ 
dan bahaetmiitlr. -----

Sofya elçimiz Bulgar 

.-..:1..kka~I er: 

Dostluk maçında kavga! 
harb ölüleri abidesine Saba biaae.i üurinde anlllf&ID&- pıldL Fakat ne yazık ki a:DostlUk 

çelenk koydu dıldan için Iİa' maçlarında biribirle- maçı• adını tatıyım bu kartdapna-
Sofya 14 (Akf&Jll) - Yeni Sof.. rile karıılqmayan Galat~ay! da kavga çıktı. iki taraf oyunu yuı-

ya elçimiz B. Vaıff Menteı bugün Fenerbahçe ve Betikta, ku_luple? da b rakıp sahadan darı;ın dargın 
Bulgar Harb ölüleri Abidesine ço- aralarında bir çekememezl1k, bir ayrıldılar. 
lenk koymuştur. Meruimde aefaret düpnanbk oldala zannedilmesin Herteyılen evvel sporun bir ter
heyeti, Bulgar aakert memurları. b1r diye doetluk maçları tertibine karar biye vaul:ut olduiuno dütünelim. 
müfreze uker bulunmuttur Bu mO- ...m.. 

" .. 
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E 1 Meclis müzakeratı rHA~a DlUJ~UMU 
Ecnebi kadınlarla eVlenenlerin mebus~ L•b 'd M•h Tasarruf üzerine 

T samda her samanldnden daha 90k riayet etmemiz ll· 
ztm gelen gtlnleft yaşıyorm. Zeten het yenl giin bu hald· 

kati herkese okadar fiddetıe Jhtar ediyor ki bunu anlamamış gH· 
rünınek hnkfmsız bir hale gelmlftlr. Oµmı lçbı blJ t8sarıid haf· 
tası içinde değil tasanuf seneleri lçhıde yaşadığmiıfı kabul et
mek zorunda bulunuyoruz. 

seçilmemesi teklifi kabul edilmedi j . 1 ya . 1 ver 
Möt"M'ec~~.'t~~:k:>topla~~~: :,e;!nta:~:~ı~ ~~r:.n:::x; ~ kuvvetleri çekil.yor 

1 Dün israf şahsı yılmr, nllcylkfil ederdi. Fakat o günler bot. 
luk gUJıleri olduğu f çln ihtiyaç dışıp4akl har vurup harman sa
\'\Umalann cemiyete, büyük topluluklara zararı pek hl.sscdflİr 
aerccclerl bulnuwiı. Bugün ise ferdin ihtiyacı; dışındaki fstllılW 
yalnız kendisine, pek yakınlarına mrar vennekle kalmıyor, için· 
de yaşadığı cemiyetin dü.zenml bozmak bakımmjlan böyle bir 
ndam cemiyet lçbı de znrarh, tehlikeli bir mahlOk h5llne g-e~Jyor. 

da, mebus ıeçlmi hakk1ndaki ltıyl- diğlnl kaydetti ve ıunzöe.tanın rec:İdi ~ 
harı ınilzakero n kabul etmi§t!r. teklifinde bulundu. 1 

Ecnet>lkrle evijlcrfu;nebya ıeçilmc- B. Hasan Saka. !neUmen muba- T b} ' kı M• t d k 
rneel hnkkındakl te1llifo dalr encU- tıuırun tlyfnl eaaml wrctlle ıeye ko· f8 US 8 ya 0 18Uf8 8 8 mU 8Ve-
men m6%batui okundu, Bu mazba· ek ~ N d T • d b h d l 
tada, kanuna QU husuıta bir illve kÜ~~=~~e l~:~W et':a:Dat:!: met göstereceğın en a se i iyor 

Muhtclil şartlar altında gelhi artan bh-vntanda§ın eline 
geçen fazla para :ile pazardan, mf zevldnl o adığı lçln, yruıl haki· 
J attc muhtnç olmadıit mallan toplamaya Jaılkması demek, - ld 
bugiin fasarrufn riayetslzllğfn en zararlı §cldf şilphesfz budur
pa1.arcln zaten az olan malı bir mlldnr daha azaltması, fiatıerl 
yiikscltmesl, binaenaleyh o mala hakikaten Dıtiyac.ı olanlan bun· 
dan malınım etmesi, darlıklara, sıkmhln.ra gebep olması demek-
tir. Bö~le hir r.amanda raslanan bu çeşit lnsanfar baş gösteren 
kıtlıklann baş suçlularından bn ka kimseler değildirler. 

Halbuki ellerine fazla para geçen vatandaşlımn bu• para· 
farla darlık yerine bolluk yaratmalannın yollan kapanmış d~· 
dir. Fazla kazançlarını pazarda zntcn kıt olan nuıllarn yatırmak 
heve5inden vnz geçmek suretile memleketlarine btrlnci ih1.zınetı, 
onları yeni istihsal sahalarına, zira!, sınat işlere dökmek, bunu 
yapamaz.Tarsa bankalara yatırmak, tasarruf bonoları, devlet tah· 
villeri clmak suretne ikhıcl, iiçüncü ve dördüncü hlmıetl yap~ 
olacakl::ırdır. 

Bir memlekette ki her insan daima ve dalnıa memleketine 
faydalı bir insan olabilmek dilşüncesllc hareket eder, o memle
ket birli~rin yarattığı kuvvetle refah ve !madetin yolunu tutmuş 
olur. 

Bütün bunlar bizler fçln bilinmeyen şeyler değildir. Yap· 
tJğunıı;, tasamıf' haftası münascbetllc tasarruf ııeneleri içinde 
olduğumuzu tekrardan ibarettir. Şevket Rado 

Otobüse 
tec vüz 

Ateş eden Mahmut 
tevkif edildi 

Memur ara 
giy·m eşyası 

Beyanname ve cetveller 
hazırland 

yapılmuının Teıkllltı a,HfYeyl ta• 4 muhalife karıı 292 reyle kabul 
dil mahiyetinde g8rüldllAil lpret 
olunuyordu. edildi. Bu ıu.rctle yeni mebuı NÇ!mi 

Gl. K&zım Karabokir, teklifini m~ he.kkınçlakJ 18.yihantn milzakereıi 
d faa etti, umdcmlz olan milllyetçfü· bitmi~ ve lAyiha kanuniyet kesbetmlf 
ğe uymıyıuı ecnebilerle evli kadın oldu. 
ve -erkeklerin mebus seçilmemesine MocU. çar14mba g{lnU toplanacak", 
dair teklifin umumt heyetçe e'h~m- b&y.ıam ıve yılbaıı dolayuUe lklncl
miyet ve memnU!lİyctlc kabul edil- kanunun ilk haftası f~nde toplan
diği hal~e. TC§kllntı UMJyc cncU. mnk Uzere tatJl kuan verece~tlr. 

Mahkemelerde: 

8 gömlek e 12 şap anm hikiye i 
ikinci sulh ceza mahkemesin· riye geldi~ zaman kendisini 

de dAvacı Kft.mil vakayı anlattı: bulamadım. İki gün aramadığını 
_ Sirkecide rıhtımda Hum.si- yer kalmadı. Kürek 9eke çeke de

nin kayığına. 1k1 ıandık eşya yük- nizde dolaşmaktan avuçlarım 
lettjm. Vapura götürüp teslim patladı. 
ed ktı Ertesi gün ra git- Hdkirn sorduı 

ece · vapu . - Peki amma, sen sandıklnnn 
tim, eşyamı ararken tayfalar• sahibini denizin içinde mı a.n
«Dün gelen tüccar eşyasını vapur d 1 
kabul etmedi. Hepsini geriye yo~ ~si tk arak blraz dü-
gönderdlk. Eşyayı bugün getirt- u. yu un. 
n1z» dediler. Aklım başımdan git- şündükten ıonra. 
t1 HAklın beyi şu sırada. 1k1 san- - Yoook, dedl. Hani ya, belld 
dık eşya beş altı bin ura tutu- kıyılarda raslanm diye dolaşı-

Yahu beri. eşyamı dün gön- yordum. Nihayet kendlslnl yine 
~o~ Bir daha kayıkçıyı da rıhtımda buldum, sandıklannı 
ggrmediın. Benim eşyam ne oldu sapasağlam t~sllpı etttm. Bunun 
ya? dedlınse de işe yarar bir ce- eşyasına el sürdümse ne derse-

alamadım Hemen rıhtıma ruz ondan daha beter olayım. 
~~~üp kayıkç~ Hulüslyi arama- O sırada davacı Kft.mll eğllip 
ğa başladım Akşama doğru Hu- yanındaki HulQ..s1nin göğsüne 

• · bakarak: 
ıosı kan ter içinde kayıkla rıhtı- _ B Hakim dedi İşte hır-
ma geldi. Beni orada görünce; ay ' · • 

Evvelki gün Mahmut ve Cevat <ıDün ,.c:ı.ynnı vapura kabul etm~ sızlığin dellll de maydanda. Şim-
btanbul vilAyetinden tebliğ edil- ~ +._. di sırtrndakl •u gömlek de be-

adlannda ilci kişinin Maslak civazın· . . diler, geriye döndüm. .uu gün- " 
dan geçen bir otobüsün durmam~ mışltlr: U t ülh. ak L. t denberl seni arıyorum. Bu yüz- nim sandı~ıından çaldığı göm-
ı11ndan hiddetlenerek bunlardan biri b~ -1 l muınb ı'd.m bUt vel rinuadus den başka iş de yapamadım. lıd ~eokrlerdendlr. Daha yepyeni duru-

la b k utçc er e e e ıye çc e n en f d dıkl J 

i!tarafınbd~n a~ nk". t~ ancalaudrı~u ve 3659 sayılı kanuna tlibl milessı>- yevmiyem ver e şu san arını Huh1si birdenbire ıaşırdı 
~ oto wıte uç ııının yara n ıgını sc ve te~üllerden aylık alanlara başımdan defet. Daha :fazla bek- gömleği gizlemek ister gibi ellnİ 

dun ynzmı.ş!ık. . . 4306 anyılı kanun hükümlerine göre Uyernem)) diye bağınnağa başla- göğsü k adı HAkinr 
El 1 1 ek lm11o dı. Hemen parasını verdim, sa.n- ne ap · · 

c geçm e~ er ~or~u!a ç 1 hükCimetçe verilecek giyim eıyası- dıJ.tlan rıhtıma çıkarttırdım. Fa- - Sırtındaki gömleği nereden 
Mahmut te~ıf edıl~~~ır. B~.suçta nın temin ve tevz.i ıuretlne dair ta· kat dikkatlice bakınca sandıkla- ve ne zaman aldın? 
Ceva?~n alaka51 gorulmedıgınden limatnamenin matbu nüshalan ile d1 K Deyince büsbütün şaşaladı. 
kendısı ıerbes bıra~ılmı~br. yl aralı- her memur tarafındr.ıı doldurulma- nn vaziyetinden şüphlen m. · a,.. Gözleıtnl yere dlldp biraz daha 

)a
lardhe.stancdc tedavı altına a 111mır ıı lbım gelen beyanname ve cet- paklannı a.çtığim zaman ne gör- dü ündük.ten sonra. birdenbire 

r ır. veller bazırlanmı~tır. sem beğenlrslniz? ... Birinden se- bn:ını doğrulttu· 
2 - Vil!yıet merkez ve kazala- Jdz tane kömlek, ötekinden de - HAJdın beyİ işin dosdoğru-

N b t- agv lar on iki tane şapka. noksan dei'til e a 1 y . rmda umumt müvazcneye dahil da- l? Hemen kayıkçı Hulftsiyi ara- sunu istiyor musun? .. 
irelc.r bu talimatname ve cetvcllçri m · - Biz dalma doğru söz isteriz. 

S h h 
· "'• ahnak üzere memur ve mlistahdem- dım. Nerede koydun ki orada Zaten eğı1 söylersen zararı sana 

usam, aş aş, ayçıçegı lerl adedini gösterir bir tezkere ile bulasrn!.. Sandıklan çıkarır çı- dokunur 

t f . dil · b vil ek b k 1 mi karmaz kayığım alıp savuşmuş. R..,;ı· 1 bite i anı ta 

$imali Afrilmda ı 

El alem~' de Mihveı oeph«r 
dııl yardık.tan .onra hızlı blt 
t.akib hareketi ile btitUn $.i.ren$yıı 
k.a'yı ele geçiren ıekJz:tnol İngilıs 
ordusu El aehiln' da Mareff-1 
Rommel'in müstahkem mevzi• 
lerl 8nlinde dumıu,tu. Oç ~ 
tııdanbe.ri burada .uk<ln hUklim 
aUrllyordu. Bekizlncl ordu no~ 
aanlnnnı tamamlamağa ç.alı:ıoo 
ııyor, Mihver de yeniden maııo 
yinler döolyerek, tahkimat yaı
parak müdafaa kuvvetini arttı
rıyordu. Elagehila'da Mihver 
mevz:ilcrl bJr taraftan AkdenJ~~. 
illier taraftan tuzlu bataklı~a 
dayandıA"t için, ılddetll muhare
beler olaeafı bek.ldliyordu.,. 
Halbuki dUn gelen haberler le" 

kizlnci ordunun yeniden taa~ 
za seçtiğini ve Uk hamlede Mi~ 
ver mevzilerin yardı~ını bildir
mittir. 

İtalyan lcıtaları .Ahili takib~ 
dcrek Trabluagarba doğru ç~ 
kilmckte, ack.Wnci ordunun 
zırhlı birlikleri ile hava kuvvet,,; 
leri tarafından takı"bcdilmektc
dir. 

Almnn membalanndan ge~n 
haberler MarC§al Rommel'ln 
tahmin ve intizar hiltdına ola• 
rak Elagehila'da kati bir muha-
reheyi kabul etmediğinJ, kux
vetlerinl daha gerilere çeke.rek 
burada mukavemet gBatercceA"f• 
ni bildiriyor. Bu mu1ravemetin • 
nerede yapılacağı katt ıurette 
bilinememekle beraber Miıur&• 
ıa•da olması çok muhtemeldir. 

Misurnta, Elagehila' nın 5 00 
kilometre garbında ve Trablu.s
garba 120 kilometre mesafede
dir. Elagchlla lle Misurata nnı.• 
aındakl 500 kilometrelik saha 
tamamile çöldür. Harbedecek 
İngiliz kuvvetleri muhtaç olduk
lan her tUrlU malzemeyi uz.alt• 
lardan getirtmek mecburiyetin
de kalacağı halde Mihver, ken• 

Ayakkabılar hakkında 
tetkikler as ıye e mışse eyana &yet m tu .ı a e ne. - Sağa koştum, sola koştum, fayda - vy. eyse. o anı n a -

tabidir 3 - Bu tAlımntnameye gore be- t edf K ca denlz!n.Jçlnde Hu- yım da dln1e. Ben b1r suç işle- Çüt knt .k.öseleli erkek ve m~ 
lediye vo hu.auai idarelerle 3659 f~· k 0 ğını nasıl bulurum? .. dlm amma, şimdi bin kere piş.- tarlı kadın ayakkabısı imalinin yasak 

İstanbul vilayetinden tebliğ edil· sayılı kanunun ~Umu!Une giren mü-
0 

dayı aklım başıma geldi man oldum. Bu adamın eşyası edilmeı,,ine dair ayakkabıcılar ceml
miştirı 393 aayılı Koordina.syon esaese ve tqck.küller beyanname ile h sıra ~f k haber ver~ vapura kabul edilmeyince geriye yetl umumi kongresinde verilen k4-
hcyeti kararile beyana tabi tutulmuı cetvellcrl kendileri temin edecekle- cJ:etklp@~e son~P Hulfudyi ya- döndüm. Kendis1nf nhtımda bu· rann raporu tlCAJet odası umumt 
olan zeytinyağı, pamukyağı ve piri- rlnden yalnız birer nlimune ıılmak k 1 ·dılar Ba Hakimi Benim laınadım. İşte o sırada kör şey- katipliğine g8nderilmiştir. 
na yağlan hillındaki lhUkmlin tnılri üz.ere keza 'bir tezkere ile aynı kale- a ~ıkla · mı ~ gömleklerl tan nereden geldi ise geldi, ŞU Ayakka~ıeılar cemiyetin?en gc· 
müteakip tasfiyeye tabi tutulacnk me müracaatlan lilzumu tebliğ olu- san k 

1 
n 1 ışk b adamdır' cahil kafamrn içine girdi. Artık len rapor ticaret odası tetkıkat ıu· 

bilumum diğer nebati yağlar hak- nur. kp ~ and{a ankendi ~ mniyet şeytana. uydum. Kayığı aldığ~m besince incelenmektedir. Tetkikler 
kında dn caridir 14/11/1942 tart- *Bah la 1 ti id h diayı çı ye -ıı- 8 

egletti san gibi tA.M Dnvutpaşa kıyılarına bugiln neticelenirse, rapor bugünkü 
• 1 ı_ 1 1 çıvan r cem ye are e- e p eşyamı Vfü u.uu, O - öt ·· rdü Cö 1sk leslnd kim ld h 1 d k 

hinden itibaren tasir edi en ıoi cllm e yetlnin yıllık kongresi dUn B~leden dıklanmı açıp soydu Cezasını g U m. P e e - e..re eyet n e onu~ma me~zuu 
zeytin pirina ve pamuk yağlannın Emina U H lk 1 al d 

1 
ti · seler yoktu. Hemen sahile yana- olacaktır. AlAkadarlnr, k8sele ıııra• 

tufiy; edilmiş olup olmaması mev· ıonral tır yn ll k ald ev h• ontul n a s yorum. şıp sandıklan açtım, blrlnden on fmı doğuran çift katlı erkek vo 
• . ynpı mı~ · ı 1 are eye ra- Hulftsl. bu iddiayı tamamile d k blrln d seki ta akk b 1 • zuubahıa clcğildir. 0Şu~m, ~a~t. poru okunmu~ bapın temennileri edd tti. i~ s1a~ a,ldıkt den e 1~ ~e 1!1antard ~ı kddın ıty ~ kı $nnın bmk 

ayçiç~ğt n saire eı"b.ı .diğer bılfunum dlnlenmi§ ıve Jdaro heyetinin yansı r e . g ğım eyin a nn glı;b1onra. lvlleds~- lınc aır .o anın men ararım c -
nebau yağlar be tasın mUtcaklp tas- .1 mittl - Bu lMlann aslı astan yok dı . e eskisi Ç • !emektedir. 
fiye olundukları takdirde beyana rvo yenı en r. H~klm beyi Allah seni inandır- Sırtım çıplaktı. Gömleklerin bl- , ...................................... . 
bfnnetfoe el koruna hük.mUno t&bl T . sın kJ, ben alnımın teri ile ek- rln~ ke~dfm giyindim, şapkalarla Yüreğiniz acımazsa bana ceza ke-
bulunduğu tavıihan tebliğ olunur. ~ 8ı V1ID - mek parası kazanan bir adamım. yedi gömleği de o akşam sattun. sinlz. 

--- -. - . Zilhicce., _ Kumı 88 Deniz 1şl başka şeye benzem ez. Yeni gömlek giymek bizim neyi- Hul0s1n1n sabıkası olup olma-
Altın fıatı 8 1m. 00 öt tk1 Ak Hırsızlık, yalancılık yaptın mı, m lze? Bir halt.et tim, yeni gömleği dığı tes~it edıın:ıeınişti. Mahke~ 

Dün bir altın 2920 ku.ruıtan v l!l: lUO ui 1.28 g
1
46 12,oö i;i· deniz bir gün adamı yutuverir. giydlın, burada suçum meydana me kendisini tevkif etti ve sa~ıka.

bir gram külçe 405 kuruıtan aatıl- vn 6.Sl 8J8 lS,09 l5.29 17 41 10,20 Bu adamın sandıklanru vapura cıktı. Ne kadar inkft.r etsem fay- sının sorulması için muhal.eme 
mıotır. ' götürdüm, kabul etmediler. Ge- dasız. İşte, suçumu söyledim. başka güne bırakıldı. 

~·============:c===========~ vetle çarp11mak, d5nmiyeceğim diye beklediğimi söylemiyorsun, ıormu- giln, odamdan, gözlerimi oraya dik· 
inada kalkışmak, §U kalan yarı aklı· yorsun?> der gibi duraklıyan gönül- tim ıve bakbm. • 

ennemı Gönül Ce 
Yazan: l\IEBRURE SAMİ 

mı da beynimden aöküp çekecek den bakıoınızla, hele o içine neleri l§te 8lü, au:Jkun, bir ev ki kapıla· 
zalim bir eza ıcklini alır. sığdırmak istiyen heyecanlar yüklii: n, pancu.rlan, hep kapalı. Yalnız Ust 

Onun için çok yıllar ıvar ki, artık cElbettcb nizle bana nasıl umul- kahnda, bir tok pencerenin camı 
Te.trika No. 11 ben bu cehennemden kaçmak tcc-- madık bir cesaret ve kuvvet aJl!l parlıyor ... 

~========================'=' .rlibelerinden vazgeçtim. Netekim yapmı~sınız J-j, dün gece, Pbaha Pancuru örtiilil olmıyan bu bir tek 
yatağıma, yorgn.nımın altına, kulak dökUlcn •u ı1e1I, ıelAm.lıiJn 6nlindcki bent buradan kurtarabilecek hadise kareı. elimden kalemi bırakhktan yere saatlerce baka baka, 7&§1ı g8z• 
zarlanmın. beyin büklibnlerimin Malta taşı döıeU, altı sarnıç, Ustli ciı v.eya ineanı beklemekten de vazgeç- sonra, yatacak yerde, ~ahçeye çık- }erimin hafızamla blrleıerek kurdu-
lçine korkunç çığlıklar, ıslıklar, tak- zamanlann kara ~ aalkımı aanlı ti~im gibi. tım, bel boyu otlan, dikenleri açıp Au bir hatıralar lleminin kapısından, 
la.malar. •tct foslamalarla, 8yle bı- çardaitru ppır 11pır döien .ık yeğ· • 0 ezerek, kopuk yaralı kulenin &ıün- yavaı yavll§ geçmlo zamana doğru 
11mla yiirür aokulur ki, o vakıt duy- mW' tanelerl, bunlar lnoo Çin iP,en- . Bu,. ei.r.e ~azmain baoladığımın den g~rek, ölil evin kapl8lnı a~ yUrUdüm ... Bütün 0 kapalı pencer .. 
mamnk için ellerlmi kulaklarıma U- celcrlnden biri afbi. aank.l hep benim üçilncli gcceaı. tım, elımde ıloesi buğulanan hır ]erin .Uladığı odalara .uzuldüm .•• 
kamalc, kafamı yaabklann altına aırtıma durmadan }>op.lan buzdan Dün kalemi bıraktığun zaman, lamba ile, eade b1r gece evvel hn- Size bu cgeçmiı zaman> dentlen 
sokmak, görmemek için de gözler!- bir oluk ıu, benim alruma fasıla ver- ortalığa yeni gilnUn gümil§t ile efla· yalen girdiğim annemin odn11nı der- küllere gömülU ~IU beldeyi anlat
mi yummak yetmez. Art.ık U..tUsto mcdcn tıp tıp damlıyan çıldırtıcı, tunn çalan ilk Iİllİ renkleri yayılı- ~J, ~er tarafı, her köıeyi. ~olaı:ım. naak için, hep hayalen, buralann to-
uyku haplarını yutup, zdılrU blr delici, buz gibi damlalardır. yordu. O kadar 14at otunnuş oldu- O tozlu aynayı eahlden 111ip, içıne, zı.anu toprağını örllmceiint, küflinll, 
uyuşukluk kuyusuna atılmakta,ı bat- Bunlan ~kurken, belki deı ğumu bilseniz, beni kim bilir ne tat• de;inliğine, b~ i~nlll t& g8:tbebok-~ aildim, bütün ta!hta kepenkle-
ka kurtuluı yolu yoktur. - Peki amma, neden bu yerler• h tath az.arlardmız. lcrıne bakar gıbı baktım. ri kapıları camlan açtım ... İçerilere 

V<ı ben, çoğu gecelerimde, gönlü- don kaçnuyoraunuz) Neden kaçma- Hele kalemi elimden bıraktıktan Birçok oeylere elimi aürdüm, bir· gQneııi ha~ayı tabiat kokularını dol· 
miln cehennemini körlikllyen, ku• dınız} Uz.aklA§madınız) dtye sorar- ıonra yaptığımı bilseniz. Kaliba bi- çok ııeylerl okııadım, blrçok şeylerle dur<l~ ... Beİki ancak bu yazılann 
durtan bu ae.,leri duymamak için, aınız. .raz da acı ncı paylardınız. konu§tum. sonuna kadar ı!irecek yalancı, kısa. 
kuvvetimi, gücümO, benliğimi a§ln• Birçok kereler bunu da denedim. Üç aydı.r ki buralardan uzakta, Annemin odasından, sarmaşıkla· geçici bir ömüTle hu eve can ve ha-
dıran h5ylc bir yola atılınm. Yer deifıtfrmeldo, 8ncc biraz avu- bambllJka bir çahnın alhnda, sizinle nn henüz yet:İ§İp ilrememiş ~ldukla- reket verdim ..... : 

Şimşekli, yafmurlu geceler, bu- nur gibi oluyor, .onra anlata.mıyaca· yapmıı,ıhm. rı bir pancunı. kertenkelelenn .afa- G . . l k - - cak 
lutlu bir gökte, ayın tcstokcrlck ka- fun bir çılaınea çekilftlc eeno ora- Tabli hnıya.t ,artları iç.inde, ancak aını bozarak itip açtım, kancalarını h:~mıııdın 19:: ı ~pısını (ya~·- ı 

.. .. d...... k*h d 1 k&h el .ı-ı 8 ı.. 1 tL ll " b"l k b" __ ,, 1 k d ana uın a ıı•e aıze uza ı o~ ..... 
rp yuru .~~· l " ay

1 
m ~ıp, ~-l niyaye~uıu a: ren ıou yer ero ıu- yıhara tıga ı ece l ır ,..,.,,.bınuı·· bve tuttBur um. b . claml k b.. Bu, anacığımın defteridir ki, onu 

m;araran .ruzgu.r ı gcee er, ,. •• e cama nuı; en on.mı. nı an apnasına yo açan tun u u pencere, esuın ı ı o- d .. km d l t bt kere 
aokulup dııanya. coraya> bakmak· Nasıl bır katiU, 6ldlirdliiU Jnaa- beraberlik gilnlerimizde, bazı ıözlc- lüğündekl odama bakan bir pence- duyuh ugbu çef e den, ~zfe l br b 

- k .... · d 1 rim1 __ , __ --'-- • '- • __ \..... d le ı.. _..._ , .ı_ ri • f dü Ü 1 . d k _ ..ı• a a, u se er e, tıı n c era er tan ur tuğüm, per e c U&ı RIU mn •AIU ,,..-r, er rae, ~~an- nu; men aat ~ nce crın en ço re<Jır. okumak i . alını · 1 . 
• örttü~üm miithif' o"-~ler fr. . Hl!l11 Lunlmııu• M.. tr ..&.hn,. n M1"1"lt,.tlPnni,. if,. f'nn· "1 f 0 u; orum. 

91 U..U olan Trablusgab"a yak
f!tta~dan ihtJyaçlannı kolaşı. 
hk.la temin edeb!lecektir. Diğer 
taraftan Misurata' da bir Earafı 
Akdenlze, diğer taralı geçilmez 
tuzlu bataklıklara dayanan bir 
müdafaa hattı vUcuda getirHdi
tfnden mUdnfaa da daha kolay
dır. Bunlar Misurata"da cereyan 
edecek mu'harebenin eiddetli 
olacıığını göstermektedir. Seki
.sinci ordu bu muharebeyi kaza
nacak olursa T.rablusgarbı ala
rak Tuııus hududuna dayanabi
lecektir. Misurata muharebesine 
lntizLuen Vncliülkebir ve Vadi
Uzzemzem' de bazı çarpı!Jmalar 
olmo.sı muhtemeldir. 

Tun us' taki harekata gelince, 
Teburba'yı z:apteden Alman 
kuvvetleri 30 kilometre kadar 
garba doğru ilerlemişler ve Me
cezelbab' da Müttelik kuvvetleri
le karşılaşmışlardır. Almanlar 
burada cepheden birkaç hücum 
yapmışlardır. Bu hücumlnrın 
hepsi tardedildiğinden iki ce
nahtan ilerlemeğe teşebbUs et
mişlerdir. fngiliz tebliğine göre 
bu te:ebbüsler de tnrdcdilmiş, 
timalde Almanlar 100 ölü, 50 
ulr bırakmışlardır. 

Diğer taraftan Mecezelbab"ın 
100 kilometre cenubunda Sidi 
Buzit'de Fransız kuvvetlerile 
Almanlar arasında bir çarpıgmn 
olmuş, l 00 Alman, zabitlerile 
beraber esir edilmiotir. Tunus, 
Bizerte ve Suı gündüzUn uçan 
kaleler tarafından eidetle bom
bardıman edilmiştir. 
Doğu cephesinde: 

Stnlingrad ve Rzev' de şid
detli muharebeler oluyor. Al
manla.r birçok hücumlarda bu
lunmu~ardır. Kotelnikova mın
takasındn Almanlar şiddetli hü
cumlar neticesinde Sovyet hnt- \ 
larındn bir çıkıntı yapmnğa mu
vaffak olmu~lardır. Burada mu- J) 
harebe devam ediyor. ~ 

Ticaret Vekilinin 
nutku 

(Baş tarafı 1 inci sal1üedc) 
Harb senelerinde umumi hayat mu

vazenesin1n çeşitli sebeplerden bo
zulması bilhassa hubub::ıt yettşUren 
müstahsil aleyhinde oldu. Bu hal is
tihsalin azalması tehllkcsını ortaya 
çıkD.rdı. D::ırlıl!;ı gidermek için en 1y1 
çare. 1sUhsaıı tesvlk idi. Hükumet
çe, flat rnüvnzenesl zlrnl lstıhsnl le
hine iade edildi. Bu sureti" memle
ket nüfusunun yüzde .se'kscnınin 
emeği değcrlendlrlldlği için, istihsal 
sahasında yrnl bir çnlı.,"llla §e}'kl baş.

tadı. 
Almakta olduğumuz malümat, bu 

sene ekilen nrnzinln geçen senekin
den fazla olduğunu göstermeh-tedlr k1 
1043 yılı geçim vnzlyetı bnkımmdan 
bu inkişaf çok ümlt vt:rlcldir. ı tııı.. 
salln artışı nispetinde geçim du~mu_ 

muzda ferahlık g5rülcccktlr. 
Almakta oldu~unıuz tedb rler ye

sinde sen dört ay içindeki it.."ınl tı
mızın geçen seneden 40 milyon, ih
racatımızın da 28 milyon Ura fazla 
oluşu, hayırlı lnklş::ıfın canlı bir ifa
desidir. 

Flat rnüraknbcsl ve 1ht1Urla mü
cadele işlerinde bclediyelerln ç:ılı.ş.. 
malannı dahn iyi t anzim ctmckt., ol
duklarını mcmnunlyetıe görmekte
yiz. 
K~u Bulgar:l.stanm buğd::ıy is

tihroll hektar başına. 15 kental oldu· 
ğ1ı halde, memlckctlınlzde a.nc::ık 11 
ke.ntnldlr. Blzlm üçte bl.rlmlz kadar 
nüfusu olan A vustralyadakl fnbrlka· 
larm adedl !bizden 10 misil fazladır, 
Flnllnda. 1sc, altıda blrlmlz' kadnr 
nüfusu olduğu halde. bizden üç mıS!ı 
fıı.zln vapUr tonajına maliktir. 

BUyük Tilrk milleti, nıedent Cılcm.. 
de JD.yık olduğu mevkle ve tefnha 
yükselmek lçln çalışkıınlıkla örnek 
te§kll etmelldlr. 

İstatistikler, harbden önce, köylü· 
müzün senede ancak 117 gün çalıştı
~ı gösteriyor. Halbuk! fllle-n çnııQ. 
mak kabllly~,inde olan bu 8 milyon 
vatımdnş, boş durduklnn günlerin b1r. 
kaç saatini müsııntr işlerde ç:ı.lışmnk 
1Uretıyle memlekete mllycınlarc'.I. ~ 
saati kazandırablllrlcr. Yalnız bunun· 
la, milU refahı:ıruzdn büyük bir yük
seliş temin etmek mtlm!dlndür . 

Bliyük ve az1z Şefi.ın1?:, etrafında 

dcrhı bir inan~ ve bağlılıkla son
suz bir sevgi halesi halinde toplanan 
asil mllletlmzl p:ırla.k 'bir isUkb:ıl 

al 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Rumelihisanna dair (şElliR RL Ri) 
Geçen gün gazetelerde bir bava
~ vardı: Eski eserleri koruma en
~ RumelDıisannın WnİN 

8 • 

Kurbanhk 1 Bedava hamam 
muhtaç olduğunu görmii$ ve bu hu-ı 
1mta bir rapor venniştir. Öğrendi- Balat'ta da bir llamam koyun 
1imize göre on sene sonra büyük a~ılacaK 
ınerasimle kutlanacak olan İstanbul ır 
fethinfn la§tan abidesi olan bu Bo- Dünden itibare~ --
iukesen hisarının Fatih kulesi de- gelmeğe baıladı Bel.dlyanin . halk hama.mlannı 

Gümrükteki 
mallar 

3000 tüccara tebligat 
yapıldi 

Dilen lru1e:ıinin üstü örtülü ve hatta tekraz açına.la karar verdiilnl s· 
kuvvetll ıu geçmez bir tnbaka ile bile Kurbanlık koyunlar ıelmeie bq• mı,nk. Bu ıene fakir ve U.ttt ı 
tiv8lı olmadığı için taşlar ıı.rasmdaki lamııtır. Dovlet Demlr:r.ollan ldar..ı pb hı.unlar fazla old~ için evve • latanbul, hmlr, Mcrain ve Hatay 
~ar ~. diişmüş ve binaena· bir müddettcnberi ıehrlmze normal c. 1'alııız Kıwmpapda açılmasına mmtaka ticaret mUdürlerinln ıch
leyb gÜnÜn birinde kulenin tepesinin ookildc luı.saplık hayvM ~8nderdl- luuar verilen hamamın bu l~e k!ff riın!zde bir toplanb yapacaklan 
,oolmnk tchlikeşi baş gösterrn4tir. Kinden ıchrimizde muhtelif clnate ge~ce~i eblaoılmı~ ve geçen ._. yaıılmı~tı. Hatay ve Menin mıntaka 
Rumelihis!lnnm tarihi ehemmiyeti· kurbanlık koyun bulmak kbUdir. nelerde olduA"u gibi Balat hAmanu· ticaret müdilrlcrinin ıchrlmi:ıe pi-
• ve boia:ın t.nm ortasında Türk Kurbanlık koyunlnr 25 lira ile 35 nın da açılmasına ke.ru vcrilml~r. mcleri beklenmekt~tlir. Yapılacak 
bhramanlığuıın, yükack himmeti· lira aruındndır. Dağlıç cinsi koyun- Bu tki hamamın muhtaç oldu- toplanhda gümrüklerd~ mal çek· 
ııfn muazzam bir hatıra...~ ciltlerle lnr kurbanlık itibar olunduğundan ğu cılU ton kok kömürllnU kömUr me §ekUlcri etraFında konu§ulacıık, 
kitaplardan daha iyi canlandıran bu mezbahada bu cins et fiati hisaolu- aatıı ve dağıtma ~ubesl ıvcrcmiyeee- bu hususta İstanbul mıntaka ticaret 
Lısann değı1 yıkılmnsına batta bir nn.ca.k derecede artmııtır. Diınkli ğini bildirdiğinden vilayet İkôsat müdürlüğil tarafından alınnn ted
tqmm bile d~mesine razı olmama· kcaiın esnasında bir haftndanbcrl VekAletlnc mür~caa.te karar vermir birler gözden geçirilecektir. 
Lyız. cnnlı kiloıu ro • 75 kuruD olan aağ- ür. Vil&.yet, İstanbulun umumi aıh- t~tanbul mıntaka ticaret mU.dür-

Birinci wnumi harb zamaınında lıç cinsi kasaplık hayvanların fiati hatinl ~orumak Uzeıe Kasımpaşa ve lüğü, malını gümrilktcn çekmesi için 
Bahriye Nazın Cemal paşa Rumeli· 85 • 90 kuruıu bulmu~tur. Diğer Balat hamamlannlfl yeniden açılma· tlmdiye kadar üç bin tUccara tebli
hiaannı tamir etmek ve içini ve dı· clnı ikasıı.plık hayvan fiatlerinde de- aı 18.zım geldiğini ve bu hamamlar- gat yapmı~tır. RC3mt mÜeS!eselere 
fU11 taıWm ederek güzel bir YeJİl ğişiklik yoktur. rın muhtaç oldu~u elli ton kömürün ynpılan tebligat bu rakamın dışın-
saha haline getirmek vazifesini gö- Haftada kaç gÜn et verilmesine mUsaade edilmesini rica dadır. Tilccarlar için tebliğ fi§leri 
nüllü olarak üzerine alınıştı. O za- • edec.Cktlr. İktlaat Vekrıletlnden k6- bıı.stınlmı~. kartonlar hazırlanmı~tır. 
man biraz tamir edild~ fakat için- kesılecek mlir emri gelince hamamlar derhal Şimdiye kadar tatbik edilen usul aa-
Cldı:i o kara tahtalı evler hatta bir Şehirde et aıı.rliyatını tahdit et· açılacaktır. yesinde birçok .tüccara gümrükteki 
kUlenin üzerindeki teneke kaplı ev mck üzero bnyram ertesi yeni hlr malını çektirmek kabil olmu~tur. 
bile ortadan kaldınlamadı. Belki koordinasyon karon çıkacağını yaz- M •• Hatay ve Mersin mıntaka ticaret 
de yıkılacak yerleri bir dereceye mıştık. emur, mute- müdürlükleri gümrüklerden mal çe-
kadar tamir edilmiıli. Mütehassıs- Havalar ıimdilik müsait gittiği ve kilmesino dair btanbul mıntaka ti-
lann söylediğine göre kule duvar- hayvan fstllisal merkezlerinden la- kaı•tıere şeker caret mUdürlüğünUn tatbik ettiği 
larmm üstü böyle açık bırakılacak tanbula doğru münakale yollan ka- §ekli wul ittihaz edeceklerdir. 1 
olursa yağmur ve kar ıUlannın panrnadığı için hayvan sevkıyatın-
le$İrine karşı gelmek kolay olmıya- da güçlük görülmemektedir. Ancak. Belediye İmar ve iktisat 
caktır. Bunu işi~miz zaman dil- ileride hava bozup da yollar karla Yarından itibaren müd'.rl"kl • 
.:-... dük acaba fatih zamanından kapandığı takdirde ha}ıva.n az gele- dag" ıtmag" a başlanacak u u erı 
.,.... k N t 1 d bil f Belediye imar ve Üttisat müdür-
heri bu kulelerin üstü böyle açık ce tir. orma zaman ar a e ı- - - lükleri rnllnhaldir. iktisat Mildür-
mı bulunuyordu? atler kış mevaiminde yükselirdi. Hü-

kCimctin et istihlMdnl tahdit etmek Memur, mütekait, dul ve yetim· lüğüne Ticarct Vckll.leti iç ticaret 
En .eski ~e~lerde ~ olduğu· istemesi kı~ ihtiyacını karşılamak ve lerc oeker dağıtılması etrafında ha- müdür . muavini B. Muznffer'in 

na daır kati bU"§e~ bilmiyorsak d~ fiatlerin yükselmesine meydan vet>- nrlrldnr tamamlanmıştır. Yarın şe- tayini muvafık görülmüşse de 
oldukca yalmı bır za~da yanı memek Jçlndir. Et tahdidatının haf- kerler, şeker eirketinden alınarak B. Muzaffer, bu tayine muvafakat 
12? .sene evvel ~u ~ ~e- tada dlSrt gUn et kesilip aablmak mahallelerdeki bakkallara ve şeker- etmediğinden Vekalet erkanından 
leruun mahnıt feklmde hır çatı ile aur~ôle tatbik edileceği tahmin edi- cilero verilecektir. Her bakkal, me· diğer birinin tAyini muhtemeldir. 

tü kapalı olduğunu muhakkak liyor. • m_ur ekme". kartının başlığıyle ken- .imar rnüd~rl.~~~ne Nafıa Vek~-
turette biliyonız. Selim ili ün mi· dıalne müracaat edene yarım kilo şe- letı yollar muduru B. Muammenn 
man Melling'in meşhur İstanbul ve Tra m vaylar ker verecektir. Şeker dağıtılm~ına t!yini ihtimalinden bchsedilmckte-
Boğaziçi albümünde böyle üstü ça-· yanndan itibar~ ba;lanaca~hr. dir. 
b1ı Rmnelihisannı görmekteyiz. 

Melliııg bu gravürü yaptıiJ zaman A b "k 110 d N h 1 bl b" d p• • • hisarm üstü elbette bir müddet da- ra a mı tarı an o ut ve e e 1 unun an ıyasa vazıyetı 
laa evvel örtülmüt bulunuyordu; 123 e çıkarıldı simit 
o halde bundan en aşağı iki yüz ae- -- Her nevi hububat unundan simit 
Deye çıkarabiliriz. .Şehrimizde muhtelif tramvay hat- imalinin yasak olduğu malfundur. Üzüm, incir fiatleri 

düşmeğe başladı 
Acaba sonra.dan ne oldu da bu lanndn. T8mork ve motris olarak Yapılnn teftiılcrde simit ynpıp sn• 

ptılann yerinde bugiln yeller e.si· gUnde en çolt 1 1 O araba çalı§ıyor- tanla.ra raslanmııtır. Bunlar no'hut 
fOr. Bunu tarihçilerimiz, eaki eşer- du. Diğer arabalar, motörlerinc anz ve leblebi unundıın simit yapabile
isle uğrqan müelliflerimiz tesbit olan bozukluktan ve bandajlarının ccklerini ileri sürmüşlerdir. Bu cins Piyasada durgunluk olduğunu ve 
ebinler. Biz bugün ~unu söylemek köhneliği itibarile tamir edilmek simit nümunesi b elediye iktisat i§lerl bu durgunluğun bir müddeuenberi 
latiyonız ki hisar kulelerinin harab- Uz.ere garaja çekilmi§lCidi. Roman- mildilrlüğü tarafından ticaret oda- devam eti~in yazmı§tık. Elinde mal 
olmaktan sıyaneti için böyle güzel yadan gelen 300 e yakın bandaj sına gönderilrniıtir. Oda, simitleri bulunduranlar alıcı azlığı kaJ'§ısındn 
bir çatı altEıa almmalan pek doğru ile yeniden iki motör tamir etelyc- ticaret ve zahire borsası kimyahane- ucuzlatılması lazım gelen fiatleri 
olur. Buna gidecek para, her beJ sinin açılması Uzerine daha bir mik- sinde tahlil ettirack neticeyi bele- bulunduğu seviyede tutmağa çıılıt-
on senede bir kere tamir masrafın- tar araba tamir edilmi.t ve araba diyeye bildirecektir. mışlarsa da muvaffak olnmnmıılar-

Sahife 3 

,a--•I Bir Film değil, bir cihan l·:ITi:i!!!l:lll~ 
Yarım mllyon in.sanı, llk defa, 8 yü çalışmalarla ve milyonlar sarflle 

slnenıa sanayUntn Ender blr :tllm çevlrdl. 

DEMiRTAÇ 
Türkçe dublajın en yüksek zaferi 

Ma.bfereng!Jı t>lt tarih... Cihangir impa.ratorluklnrttı güneşi d~ b tı.. 
:ror .. Qarpıpn ııµtyonlaıı: ordular." Kudurmuş va.hşt payVnnlatı\ pe.r. 

~latıla.n ttisanlar.... Beşetıyetı ürperten hakiki mua228.tt\ 
tarih hnelert. 

Bayram Şerefine 

Milli ••Alemdar'da 
~-ısm:m1Y arın matinelerden itibaren'ı--BDlr 

İstanbul halkına muhteşem Bayram hediyesi 
Asrın bir çilt güzellik pirlantası ı 

Dünyanın en güzel kadıııı 

Dünyanın en rtızeı erkell 

Betty Grable'in 
Tyrone Power 

lo blrllkto insan ruhlarını Juımaştıran bir ppıı verdikleri, devrimizin 
en muazzam h!Ulesl: Tayyare kııhramanlannın kalplt'r titreten 

menkıbelerinden llhsm alan: 

Asnmmn misli görülmemiş San'nt tacı 

Kahramanlar Filo u 
1 Bayram şeref filmi olarak 1 

Yarın matine !erden itibaren 

IMA~MAR a başlıyor. 

Bu akşam SUMER sineması 
l\levslmin en lmhkahalı ve rfilünçlil komedisi 

DKn AÇDK G©~lbU 

BAHRiYELE 
Komik bir mevzuda en zengin dekorlar ve en modem 

danslarla dolu filmini takdim ediyor. 

Ba§ rollerde: J, O RE L n A R D Y' nin rnklplcrl 

BUD ABBOTT - LOU COSTELLO ile DICK 
POWELL ve me§hur ANDREW's Hem§ireler 

Amerikan Donanmasının büyük gcmJlerl ara<>ında müsabaka 
Bu akşam lçln yerlertnl.zl. evvelden aldırınız. 

~---·------------------... llCB~, 
d.an devleti kurtaracağı için çok mevcudu yUz :yirmi ilçe çıkarılmı;- dır. Fiatler bir iki günaenberi düt- a1111-••11•1:11•••••••m•m•ı:ııı&m•••••ımuıcıs1e1::;;mıımı~ 
görülmemelidir. Belki de bir senede tır. İsraf her zamnn bir cUrüm- meğe başlamış ve keyfiyet, mıntaka ır 
fapılamaz fakat her sene bütçeye Yeni aelccek bandajlarla araba dür. Bugiin bir hlyanettir. ticaret müdürlüğü tarafından Tica-
bir miktar para konularak her halde mevcudu y{lz elltye kadar çıkanla- ret Vckflletine bildirilrni~tir. Elle.rin-
J 9S3 tenesinden yani fethin bet caktır. şmtn TiYATROLARI d eki mallannı satamıyan tUccarlnr-
J'Ü%Üncü !e!lesinde:ı evvel yapılabi-

1 
1 Bu akşam Drnm kıs- <lan bazılan ticaret odıısına müra-

lir ... Eğer buna timdiden teıebbüs R A D y O lıi~ıı mı ll mında saat 20.so dıı. caat ederek satı, yapmak l•tedikle-
edilmiyecek olursa o sevinçli yıldö- llU I 

11 
tfwrl' j j• • rini bildirmi~lerdir. Şeker fiati arttı- 1 llÜr.ıünü idmk edenler karıtlarında ıij . ııı 8 

.I . uK IIT ı.nL nldıktan sonra yilk.sel~n (iz{im ve 
«d~leri düşmü, ııntan bir kafilei Bugünkti program l~ llnJ!'l Yazan: Romnln Rolland incir fiatleri talep azlığı karşısında 
&Ur» bulmak bedbahtlığına ınaruz 12,30 Program; 12,33 Milz1k (Pl.); ' Türkçesi: M. K1per düşmeğe baglamıotır. 
kalacaklardır. Bu yazdıklarımız 12,45 Ajans haberlerl; ıs Uşşak ve 
onun karşısında daha eski bir tariht Hflseynt makamlanndan ~r; 
tahnnıetin alameti olan Anadoluhi- 18,03 Salon orkestrası; 18,45 Fnsıl he.. 
sarına da '8lllil addoluıımalıdır. yetl; 19,30 Ajans haberler!; 19,~ Ko-

Ürnidederiz ki Maarif Vekaleti nll§ma: 20 Mllzlk (Pl.); 20,15 Radyo 
bu hisarların il . bed"• b. .__.ıı Gazetesi; 20.~ Mllzlk (Pl.); 21 Evln 
tamirini ih mı v~ u ~ UIU-Q~ saati; 21,lG Halk tllrkt\lert; 21,30 

• • ~ ebnıyerek Türk tan- Konuşm.A • 21 45 Oda müzl~ konseri· 
hının şanlı hır. aahifesini lafla teshil 22,SO Aj~s h~berlert ve• borsalar. ' 
eden bu.e~ ~953 senesinden Yann r;abahkJ program 
evvel. eski • ~llığinj iade eder. 7,30 Program; 7,32 Vücudwnuzu 
Maarıf V~kal~ü imar i§lerinde pek çalıştıralım; '1,40 Ajans ha'berlerl; 
faal ve guzelliğe mekun olan Vali '1,65 Salon orkestrası. 
ve Bclcdiye Reisi Doktor Uıtfi 
Kırdar'ın bu İ§tc en mütehnlikane 
yardnnını da göreceğine emin ol
r.ıalıdır. 

*** 
HAMiŞ - Hisarın çatılı resmini 

Vakıflar Umum müdürlilğü neŞTiya
tındnn mimar Ali Saim Ülgen'in 
cFntih devrinde lstnnbub l!dlı ese
rinde kolııylıkla görmek kabildir. 

Müsamere tehiri 
Türkiye Kızılay cemiyeti KUçilkpa

EIU' nnhiyeslndcn : 
Nahlyeın!z tarafından lG/ 12/942 .sa

h akşamı Çemberlltnf slnemasında 
tertıbedllen :tevkalAde müsam.erenm 
&ı.at 17 de bıı.şlamnk üzere 29/12/1942 
salı gününe tallk edlldlğin.1 blldlrlr ve 
davetJyo alan sayın Qyelerlmlztn ve 
Yllttt~lnnmızın o gün ve saatte mü
samereye teşrtfiertnl rica eder.iz. 

.. -

Kadınların ızdırabı 
nihayet bulabilir. 

Eğer kocasmm sndakatslzllğlndense 
kocasını nasıl muhafaza cdd>Ueceğlnl 
izah eden beğenllecek ve istlfndcll 
DİŞİKUŞ kitabını okumnlıdır. :tklncl 
tab'ı çıktı. fiO Kr. Kitnpçılnrdan ara· 
yıruz. 

Yurttaş: 

Balık Yiyiniz 
En ucuz ve en kuvvetli 

GIDADIR. 
Balıkçılar Cemiyeti 

BU AKŞAM mz:::::::;ır:ı:::ıc:::ııı:::DBı~ 

MA.K~DM'(Çj] 
l\leınlcketlmlıln sevJmll mu:nnniyesl bayan 

~U~A. va 
San'at hayatının 12 nci yılı §ereline 

BÜYÜK GALA MÜSAMERESi 
Bu milstesna gece)e mcmlckeUmb.in tanınmış bütün sıınntk!rlan 

lştlr!ık edeceırtlr. 

Amcabeye göre ... 

Rengin azeınetı ... Tekniğin hArikıısı... San'ntın şahcserı ... 
AVkın zaferi olan ... 

"BAŞT ANBAŞA RENKLf,, 

Perşembe akşamı LALE de alkışlanacak 
DOROTHY LAMOUR - JON HALL'ın 

Büyük kudreilerllc yaratılan ~u film bütün dünya) ıı 
baş etclircn ~7: blr mucizedir. 

DİKKAT: Numnralı yerler §1md1dcn kapntılab!11r. Telefon: '3595. 1 
~ ................ .mlm!!llt..:::mm ... mmıma .. 1 ... E1SI~ 

Fllm dünyammn n adir )arattlğı rnuan:ıın eser 
A 

Türkçe sozlfi ve şarkılı 
Pek yakında ................ . ........ .. . .. ...... . ...... .. . .. sinemasında 

~-mı•.M AKS 1 M' de 1 rek ynkında ı.~:=::::!ı!'..6 

iSTANBUL GULU 
Büyük TCVil - 'Yazan: Cem.al Sahir 

,b===~~===!:==========~==::9±:~==~============:==!========~~~~~~!!!!!':!J 
- Tramvaylarda bir :yenilik da- ... Hani bazen, tramvaya tiıtU 

ba var Amcabey... baıi kir ~ohn yolcular biner ••• 
••• He.ıkea kaçacak k8ıe ararl •• .. • işte böylelerinin .. , 

" 
••• Y ob& bir çok kravatlı, kürk· 

uı yolcular yaya blırdıl ••• 



Sahife 4 

Temizliği ve saflığı ile bfitün 
dünyadn tanınmı., 

İngiliz Mamulab 

PARK ER 

Miirekkeblnl kullanınız 

PARKER Mürekkebi, İpeltll ci
hazların filtre edildiği ~ln ka
lemde hlçblr tortu bırakmu. 
Yazısı açık ve okuna.klldır. 

PARKER mrırekkebl, garantlll 
aıtızııklarla kapalı çok zarif sl

§elerde satılır. 
D:ı.şlıcn kırtasiye ma~a:zaların
dnn aravmız. 

Hali t:ısfiyede buluaan 

ŞARK 

rAerkez Ecza 
Türk anonim tirketinden 
Hail tasfiyede bulunan şirkeUn aşağı
da yazılı ru:mamede bulunan hususat 
hakkında müzakerede bulunmak ve 
kararlnr ittihaz etmek üzere 943 sene_ 
sJ lkinclkfınun ayının 6 nc.ı çarşamba 
günü snat 11 de içtima edileceğinden 
mezkur sün ve saatte tasfiye bürosu
nun bulunduğu Sir~lde Horasancı
yan hanında 6 No. da hls.sedaranın 
hazır bulunmalan ve içtima günün
den bir hafta evvel lçUmaa iştirak 

M U J D E! .. 
Senelerdenberl Sahnelerde rörünmeyen Miyüll Seı yıldızı 

1/1 U A L L A ve arkadaştan 
ilk defa olarak 17 blrlncikinun Perşembe akş:ımından itibarenı 

Her akşam Taksim KRİSTAL' da 
ABBASE MU~:~ 

Batdat sarayların<la cereyan etmiıJ, büyük bir aşk sahnesi 

Yazan: Z İ Y A Ş A K 1 R 
Bat rollerde: ISMAIL DÜMBÜLLÜ-Mukadder 

DİKKAT: Her PAZAR saat 15 ten 19 a kadar tekmU programla 

iÇKiSIZ AiLE 
ilı••••••ııilll••••••••- Telefon:40099 

MATiNESi 

As. Fb. lzmlr Silah Fabrikası Sa. Al. Ko. 
I - İhtiyaca binaen aşa~da cins ve miktarları yazılı dokuz kalem malzeme ayrı ayn (30/12/942) Cuma ıü

nil saat (14) te pazarlıkla aatm alınacaktır. 
ll - Satın alınacak malzemelere ait prtnameler, çalujm.a. günleri içinde saat (8) den saat (16) ya. kadar 

İzmJrde Halkapınarda Slllh fabrikası müdürllllilnde görülür. 
ın - İstekliler teminatlarını emvale yatırarak alacaklan makbuzları ve bu husustaki ka.nunt ves1kalarını 

h!mllen belll edllen glln ve saatte İzmlrde Halka.pınarda. SU~h fabrikasında toplanacak Alım komisyonuna 
gelmeleri 

C.lnsl 
San .sabunlu kösele 
San vakete 
Karaman meşini 
Gürgen kalası 5 : 6X25 : 4.5X300 : 500 
Gürgen kalnsı 8 x 25 : 40 x 300 : 500 
Gürgen kolona 1sx15x soo : 400 
Çıralı çam tnhtası 2.5Xl5:30x350:400 
Akçam tahtası 2X15 : 30X350 : 400 
Karaağaç veya dişbudaktan yapılml§ 
araba başlığı 

Zayi - 1938-1939 ders yılı 1çerıstn
de Tekirdağ Namık Kemal llkolrulu 
5-A şubesinden aldığım şahadetna... 
memı zayi ettim, yenisini alacağım
dan keyfiyet 11An olunur. 

Rana Ergün 

Miktan 
7500 k.llo 
1000 k.110 

1500 adet 
50 Metr. m 

180 Metr. (3) 
45 Metr. (3) 
40 Metr. (3) 
20 Metr. (3l 

2000 adet 

Muhamn~en bedtll 
Lira Kr. 

8 90 
7 70 
6 00 

115 00 
115 ro 
115 00 
150 00 
150 00 

1 25 

Teminatı 
Lira Kr. 
3881 25 

1502 50 
225 00 
431 25 

1552 50 
388 13 
450 00 
225 00 

187 50 
J2230) 

Yüksek mühendis okulu satınalma 
komisyonundan: 

Makine JA.boratuarında ynptmlacak olan aşağıdaki işler: 
Keşif bedeli İşin nevi İlk teminat Eksiltme ~ünü Saati 

edecek hissedarların hft.mll oldukları ------------ 2155.10 lira Elektrik tesisatı 162 16112/942 10.30 
695.90 ,. Su tesisatı 53 16/ • 10.45 

ZAYİ i\IUBUR 
AA Ps. Uo. 1115 lll Tb. K. lığına alt Açık eksiltmeye konulmuştur. Fazla bllgl kin okula ba.ş vurulması. (18590 

hisse senetlerini makbuz mukabilinde 
büroya tevdi etmeleri veya bir banka
ya teslim edildiğini mübcyytn llmil
hab~r ibraz ve kaydettirmeleri görü
len lüzum üzerine tekrar lldn olunur. 

Ruzname: 
ı - Müraklp raporunun okunma.sı. 
2 - Tasfiye memuru tarafından 

resmi milhllr gaip olmuştur. Yenıst _

1 
ı-

yaptırılacağındnn eskisinin hükmü Devlet Demiryollari ve Limanları !şletme 
yoktur. Umum idaresi ilanlan • 
ZAYİ - Görele askerlik şubesinden ========================== 

tanzim olunan raporun okunması ve 
bUdnçonun ve hesabatın tetkik ve 
tasdiki. 
3 - Tasfiye memuru zlmmeUnin ib
rası. 

4 - Sıhht sebepten dolayı çekilmek 
lstlyen tasfiye memumun yerine di
ğerinin lntlhnbı. 

aldı~m askerlik tczkereınl ve bera.. 
berinde Görele Nüfus memurluğun
dan verilen nüfus tezkeremı ve içinde 
lkl bilyillc ekmek karnemi kaybettim. 
Yenilerini alacağımdan eskUerinln 
hükmü yoktur. 

314 doğumlu Şaban Plrgalp 

Haciz kararı 

Porselen, Fayans, 
Keramikten 

Biblolar 
1 As. Post!I. 662 erlerinden olup ya

bancı memlekete firar ve tevkifha
neden firar suçlarından maznun ola
rak bulunduğu kıta tcvk.lfhaneslnde 

Masa lambalan 
Avizeler 

gelmiştir. 
Satış c!eııosu: Gala ta Perşembe 

pazarı Vo!hırtçu Han, 3 

mevkuf 1ken 28/5'942 sllnil tekrar 
tevkifhaneden firar eden ve hakkın
da hukuku amme davası açılmış bu
lunan gaip er Antfıkynnın Uncular 
mahallesinden Fuat oğlu 919 doğumlu 
Kemal Kuseyrl'nin yapılan birçok 
araştırmalara rağmen bugüne kadar 
ele geçirilmediğinden As. M. u. ka
nununun 216, maddesini değiştiren 

Muhammen bedel! (13600) on üç bin altı yüz Um olan (3000) adet yün 
başiık, 5000 çift ylln çorap, 3000 çift yün eldiven (24 blrlnclkll.nun 1942) 
perşembe günü saat (14,30) on dört otuzda Hayda.rpaşada Gar binası dahi

lindeki komisyon tarafından paı:arlık usullle satm alınacr ktır. 
Bu ~e girmek lsteyenlertn <2040) iki bin kırk llralılc kat'l teminat ve 

kanunun t.'1.yin ettiği vcsalkle birlikte pazarlık günü saatine kndar komls.. 
yona müracnaUan lft.zımdır. 

Bu lfe nlt şartnameler komisyondan parasız olarak da~lılmnkt.adır. 
t232l:ıı 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
1 - 340 doğumlu ve bu doğumlularla muameleye t.0.bl olanların Hk ve 

son yoltlamalan 22/12/042 salı günü saat 9 dan itibaren başlanacak ve 
30/1/943 tarlhlnde bitlrilecektır. 

2 - Bu doğumluların 4 fotograf, ikamet senetleri ııe ve sair ves1kn1arı 
11~ vaktinde şubemize müracaat etmeleri. 

3 - Vaktinde gelmeyenler hakkında askerlik kanununun 2850/86 cı 
maddesinin tatbik olunaca~ (1947 _ 2332) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 
> 1 

Fen l.şlerl müdilrlüğil için alınacak muhtelif numarada. (30) adet soba 
(70) adet siyah dirsek, (310) adet boru ve (30) adet beyaz teneke soba 
tahtası açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 2334 Ura 
ve ilk teminatı (175) lira (5) kuruştur. 

Bakkal bana ÇAPA kal

madı diye ağzımın tadıni 

bozacak başka marka 
vermeye çalıştı 

15 KA.nunuevvel 1942 

Kuruluş tarllıi: 1915 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden 
• 

içki Bayilerinin na-
zarı Dikkatlerine 
Açık ve kapalı ispirtolu içki satan bütün ba

yilerin 15 Birincikanun 942 salı sabahı elle
rinde mevcut 70, 200, 340, santi1itrelik inhisar
lara ait dolu ve boş şarap şiıelerile yine dolu ve 
boş bira şişeleri miktarlarını bildirir birer be
yanname tanzim ederek 15 Birincikanun 942 
salı günü sabahından ayni gün akşamı saat 17 
ye kadar mensup oldukları inhisarlar depola
rına tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Belgrat devlet orman işletmesi revir amirliğinden: 
1 _ İşletmemlzln Kurtkemerl bölgesi depasunds. mevcut ı - 12 metre 

boyunda ve muhtelif ebatta 020) yilz yirmi metreküp dört köşe meşe ke
restesi açık arttırma.ya. çıkarılmıştır. 

2 - Beller mctrc~Upünün muhammen flatı (92) lira (50) kuru,tur. 
3 - Muva'kknt teminat <833) liradır. 
4 - Arttırma 24/12/942 perşemhe günü saat 15 te Büylıkdere J)('vlet 

Orman İşletmesi Revir A.mlrllğindedlr. 
!5 - Bu satışa alt şartname İstanbul Orman Çevl.rge müdürlüğünde vt 

İşletme merkezinde, keresteler Kurtkemer deposunda görülebilir. (1899) 

Şarkıiy C. Müddelumumili!inden: 
neıctenln ihtiyacına alt olup mağa-

1.asında bulunan ve beher tenekesinin 
rayici 688 kuruş olan benzinlerden on 
b::ş tenekesini on be.şer liradan sata
rak gayn muhik ve fahl,ş kazanç te
min! suretue lhtlkll.rdan suçlu Şar
köyde bakkal Sadık oğlu 1314 doğum
lu İlyas Oüvenmr hakkında Şarköy 

2861 sayılı kanununun 15. mnddes1 
mucibince Türkiye dahutndek.1 mal. 
Iarınm haczedilmesine ve bu haciz 
kararının Antakya C. Müddelumumt
llğlnce infaz ettlrtlmcslne 8 1. KA.nun 
1942 tarihinde karar verdim. 
Aııı. Ad. Ilfıklm Amiri adli Şartname Zabıt ve MuamelA.t müdürlüğü kaleminde görüleb111r. İhale !!l••••m••••••••••••••••••11mm•11 

2e/l2/042 pazartesi gllnü saat 14 te Daim1 encümende yapılacaktır. 
Cevat Kayaer As. Posta 649 K. 

Tümg. 
(Rasim Senıir) 

Taliplerln ilk teminat makbuz veya. mektuplan ve kanunen ibrazı ll
zmı gelen diğer veslka.larlle ihale günü muayyen saatte Daimt encllmende 
buknmalan (2260) 

asliye ceza mııhkcmesinde yapılan !il••••••••••••• 
duruşma sonunda: Nafia vekaletinden 

Büyük depo veya arsa ara ıyor 
HııUç veya Boğaziçi sablllcrinde satılık veya ltlr:ılık büyük dcııo 

\'eya nrsa.sı olanların 4 üııciı \ akıf haıııncla birinci kat 10 numarada 
Umumi rtıapzalarn mürncaatl:ırı. Sabit görülen fiillerden dolayı 4180 

sayılı kanunla muaddc:l Milli Korun-l 
ma kanununun 32 ve 59/ 2, 59/4, 59/ 7, 
63 üncü madde ve fıkralarına tevfi
kan 3 ay müddetle hapsine ve 150 11- l 
ra ağır para ccznslle rnahkfunlyeUne ı 
ve fazla alınan 121 Ura 80 ku~ suç
ludan alınarak müşteriye iadesine ve 1 
103 lira 20 kuruş benzin parasının 1 

suçludan alınarak hazineye vcrıımesl
ne ve hüküm katileştlkten sonra be
deli kendisinden alınarak Akşam ga
zctesııe flf!.n edilmesine mütedair ve
rilen 10/ 10/942 glln ve 72 karar sayılı 
hüküm maznun tarafından temylz 
edllmlş ise de Yüksek temyiz mahke
mesi 14/11/942 glln ve 1195 sayılı llA
mlle hükmü tasdik ettiğinden. keyfi
yet bermuclbl karar llAn olunur. 

(2359) 

EMiN FiDAN 
Sabık İstanbul çi
çek aşısı müesse

sesi müstahzın 

30/12/ 942 çarşamba günü saat 15 te Ankarada Nafia VekA.Ietl binası fm•••••••••••••••••••!••ını••l!l:JMllli 
içinde Malzemtl müdilrlfiğil odasında toplanan malzeme eksiltme komfsyo- M • f k • ı ı • "" • d 

ÇİÇEK ve TiFO 
aşılan muvaffa-

nunda 19.000 Ura muhrunmen bedelli Erzurum tnak.lne dep<>mı 1çin yaptın- aarı ve ı ıgın en· 
lacak 8 adet kapının kapalı zarf usullle eksutmesı yapılacaktır. • 

Eksiltme şartnamesi ve tererrüatı bedelsiz olarak Malzeme mUdürH\

kıyetle yapıJır. 

Kabine: Beşiktaş 
Erip apartımanı. Telefon: 44395. 
Ev: Teşvlklyc Çınar caddesi 29 
No.Iı Ol a apartımanı. Tel: 81773 

Zayi - İş Bankası Adapazan ıu
beslndek.1 668 numarnlı tasamı! hesa.
bunda kullandı~m mühürllm!l m
yi ettım, yenıstnı yaptıracağımdan 

eslds1nln btlkmU kalmadı~ı lllıı 
ederim; Arif oflu R~ep 

ğünden alınabilir. Muvakkat teminat 1425 liradır. 
İsteklUerln tek.lif mektuplarını muvakkat teıntnat ve şartnames:tnde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14 e kadar meıkQ.r komisyona. mak-
buz mukabilinde vermeleri l!zımdır. (2361> 

Belediy~ Sular idare sinden ı 
İd.aremlzln Muhasebe dairesi için Barem kanunu hükllınlert de.l.reslnde 

n A.zamt 75 lira ücretli blr memur alınacaktır. 
Müsabaka imtihanı 2~/12/942 cuma günü saat H te İdare medezindl 

yapılacaktır. 

İmtihana girmek isteyenler mekt&p §ebadetnamelerl, ı&erl1Jc vlll1ka
larlle beraber bir istida lle İdare merkezinde Muamellt Şeflltln• mtlracaat 
e~elert UAn olunur. (2379) 

Birinci KAnun 1942 de çıkacak olan SİGNAL 72 büyük sah.ifa ve 8 renkli 
çift nüsha olacaktır, 

SiGNAL'de 
Bütün harp safahatını gösterir resfmler ile diğer artistik resimler ve birçok 

röportajlar bulacaksınız. 

Almanca, İtalyanca, Fransızca, İngillzce; Rumca nikbaı_., çıkacaktır. 

Şimdiden bayilnize sipariş ediniz. Flatl SO kuruştur. Bayllnlz yoksa Umumi vekilinden 
tedarik edeblllrslnlz. 

Umum! Vekilin adresi: 

JOHANN BAYER 
Eski Gümrük sokak No. 38: Galata • · İstanbul 

Posta Kutusuı 1580 

1 - Kapalı zarf usulli ile yazılan ekslltr ,.:-ele 1.stekll çıkanuımnsı dol.ı
yısUe, 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi nubnüne göre pazarlık.la lhn.. 
le.sine karar verilen 492.156 lira 75 kuruş keşif bedelli Anknra Bölge S:ına\ 
okulu Elaktrlk atelycsl binası inşaatı p:ı.zarlıkla talibine ihale edllecektır. 

2 - Pazarlıkla. ihale 23/XIT/1942 çarşamba günü saat 15 te Anknrnda 
Büyük Evkaf a.partımnnındn Meslekl ve Teknik öğretim mU:rteşarlığında 
toplanacak \·ek.1lllk ihale komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu inşaat için lüzumlu olnn çimento ve demir Vek\lllkçe temin 
edilecektir 

4ı - Bu 1nşaata alt proje ve şartnameler, 24 lira 60 kuruş mukablllri
de vek.llllk Yapı işleri müdürlüğünden alınablllr. 

5 - Pazıırl.ığn girebilmek için: 
A) 23438 llra. 27 kuruştan ibaret muvakkat temlnntın, 2400 sayılı ka.· 

nun hükümleri dairesinde verllntl4 olması, 
B> En az 300,000 liralık ıbenzert inşaatın teahhüt edildiğine ve teah

hüdün ıra olunduğuna daJr vesika gösterilmesi, 
C) İhale tarihinden Uç gUn evvel (tatil günleri hariç) Na.fi& Vekllll· 

iinden alın~ ehliyet vesikasının ibrazı lbımdır. 
D) 1942 sene-sine alt 'l'lcaret odasından vesika alınmı~ olması şarttır. 

(2362) 

Muamele Vergisine Tabi Olan 
Müesse.selcrin tutacakları bUtün defter nümunelerl temiz ve ttin:ılı 

ıekilde birinci hamur klığıda basılmış hazırdır. Defterlerimizi bir kerrc 
görmeden karn.r vermemenizi tavsiye cderlz. 

t'mumi satı~ merkezi: iNKIJ,t\p Kj1'APEVİ İstanbul Ank:ırn C:ıd. 

Zonguldakta Ereğli Kömürleri işletnıesi 
Sağlık Teşkilatına 

300 lira ücretli bir dahi iye 
l'l ~: tehassısı 

alınacaktır. Aylık Ucret1er lt:>rr•ne ayrıca pahnlı"k zammı verllmckt.edlr. 
Taliplerin 25/12/942 günll al. ıın.ına kadar Zongulcl:ıkta I 11.'tme umı•m 

a .. n.1nx.:\--.. -" ... """"'" .. , ... •1 .. ,,..,, ..... , .. 


